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 ی استفادهساخته در مدیریت زمین و کاداستر: انواع و نحوهمحتوای مکانی کاربر

 2*، محمدرضا ملک1زادهیبهادرحسین 

 خواجهدانشگاه صنعتي  -برداري دانشکده مهندسي نقشه -هاي اطالعات مکاني دانشجوي کارشناسي ارشد سیستم1 

 طوسي نيرالدینص
bahadorizadeh@email.kntu.ac.ir 

 طوسي نيرالدینص خواجهدانشگاه صنعتي  -ي بردارنقشهدانشیار دانشکده مهندسي 2 
mrmalek@kntu.ac.ir 

 (8931 بهمن، تاريخ تصويب 8931 ارديبهشت )تاريخ دريافت

 چکیده

امالک و اراضي الزم و ضروري هستند. بنابراين دقیق  بهتر چهمديريت هر منظوربههاي مديريت زمین براي هر کشوري سیستم امروزه

هاي رايجي همچون با استفاده از روش آوري دادهخواهدبود. تولید و جمعها الزم و ضروري ها در اين سیستمداري دادهروز نگهو به

ري داروز نگههبآوري داده جهت هاي نوين جمعبر و تاحدي زمانبر است. بنابراين يافتن روشفتوگرامتري و سنجش از دور، معموال هزينه

هاي مبتني بر ید داده که با رشد سريع همراه بوده، روشهاي جديد تولرسد. يکي از روشنظر ميهاي مديريت زمین الزم بهسیستم

هاي ديگر، محققان را به سمت استفاده از اين آوري و بسیاري مزيتي کم، سرعت باالي جمعباشد. هزينهمي 8محتواي مکاني کاربرساخته

هاي است. بنابراين در سیستمداستر سوق دادههاي مديريت زمین و کاي سیستمهاي مختلف، از جمله در زمینهها در زمینهها و دادهروش

ها استفاده شده است. از آنجايیکه تاکنون بررسي جامعي در مورد انواع تحقیقات مديريت زمین و کاداستر به طرق مختلف از اين نوع داده

-ي روشریکارگبهسي جامعي در مورد ها در مديريت زمین و کاداستر صورت نگرفته، در اين تحقیق بررمرتبط با استفاده از اين نوع داده

بندي مناسبي از اين نوع تحقیقات ارائه و تا بتوان دسته شدهو کاداستر انجام نیزم تيريمدهاي ي سیستمنهیدرزمهاي تولید اين اطالعات 

ر مديريت زمین و کاداستر، در اين نیازهاي تحقیقاتي در اين زمینه را بیان کرد. مطالعات مربوط به استفاده از محتواي مکاني کاربرساخته د

زمین و ساير تحقیقات  9و پوشش 2هاي کاربريي نقشههاي کاداستر، تهیهسنجي، تهیه و تکمیل نقشهي اعتبارتحقیق، در چهار دسته

لعات و تحقیقات در هر چهار دسته هنوز کافي نبوده و به مطا شدهانجاماند. با توجه به نتايج تحقیق حاضر، مطالعات بندي شدهدسته

ها اشاره هاي کاداستري از ديگر موارد بیشتر است که در تحقیق به آنها همانند نقشهبیشتري نیاز دارند اما اولويت پژوهش در برخي زمینه

 خواهدشد.

 گسترمديريت زمین، کاداستر، محتواي مکاني کاربرساخته، اطالعات مکاني مردم سیستم واژگان کلیدی:

                                                           
 نويسنده رابط *

1 User Generate Spatial Content 

2 Land use 
3 Land cover 
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 مقدمه -1

کمک آن منابع مديريت زمین فرآيندي است که به

گیرند. زمیني در وضعیت خوبي از نظر تاثیرگذاري قرار مي

مديريت زمین، شهروندان را در تشخیص  هايسیستم

ها و وظايفشان در قبال زمین ها، مسئولیتحقوق، محدوديت

ها ايجاد . هدف اين سیستم[93]کنند و امالک کمک مي

تضمین  منظوربهساختاري است تا ارتباط زمین و جامعه 

ر صورت فقدان . بنابراين د[93]توسعه پايدار حفظ شود 

سیستم مديريت زمین مناسب در يک کشور، مشکالتي 

-بهاساسي در مواردي همچون حل دعاوي مربوط به امالک 

صورت ها بهخواهدآمد. بنابراين وجود اين سیستم وجود

 باشد. مناسب و موثر، از اهمیت فراواني برخوردار مي

از طرفي براي کارکرد درست و دقیق هر سیستم اولین 

باشد. روز و دقیق ميها و اطالعات بهنیاز اساسي، اخذ داده

هاي مديريت بنابراين با هدف کارکرد مناسب سیستم

روز براي هاي دقیق و بهي اول دادهزمین، بايستي در وهله

منظور هاي رايج، بهها در اختیار داشت. روشاين سیستم

ي، برداري زمینهايي مانند نقشهآوري داده، روشجمع

. موانع و [93]باشند فتوگرامتري و سنجش از دور مي

ها، مواردي همچون صرف مشکالت استفاده از اين روش

ها، عدم داده داشتننگهروز هاي زياد براي بهزمان و هزينه

دقت در  ازنظري جزئیات و عدم يکپارچگي آوري همهجمع

-. بنابراين با استفاده از اين روش[21]باشد ها مياين داده

روز را در اختیار نخواهیم داشت هايي دقیق و بهها، يا داده

هاي زيادي را ها هزينهمنظور در اختیار داشتن آنيا به

-هاي بهلیل نیاز به دادهدرو، بهشد. از اينمتحمل خواهیم

منظور هاي مديريت زمین و بهروز و دقیق در سیستم

-منظور جمعهاي جايگزين بهها، يافتن روشکاهش هزينه

 آوري داده از اهمیت فراواني برخوردار است.

هاي هاي جديد تولید اطالعات، روشيکي از روش

 مبتني بر محتواي تولیدشده توسط کاربران يا همان

UGC8 باشد. منظور از محتواي تولیدشده توسط کاربر، مي

ها، ويدئوها ها، تصاوير، توئیتهر نوع محتوايي همانند متن

هاي هاي صوتي است که توسط کاربران، به روشو فايل

-هاي اجتماعي ايجاد ميمختلفي مانند استفاده از شبکه

ها در اين روش جديد با توجه به روزرساني دادهشوند. به

                                                           
1 User Generate Content 

اي اندک انجام یت آن در فواصل زماني کم و با هزينهماه

-گیرد. بنابراين استفاده از اين روش جديد، نقص روشمي

هاي مديريت آوري داده در مورد سیستمهاي رايج جمع

 کند. زمین را برطرف مي

هاي مديريت زمین اکثرا با با توجه به اينکه در سیستم

ست از محتواي مکاني بايهاي مکاني سروکار داريم ميداده

اي از محتواي که زيرمجموعه UGSC2 کاربرساخت يا همان

در واقع همان  UGSCکاربرتولید است استفاده کنیم. 

هاي مکاني سروکار دارد. محتواي کاربرتولید است که با داده

هاي مديريت که در سیستم UGSCاي خاص از انواع نمونه

-اطالعات مکاني مردمزمین بیشتر مورد توجه قرار گرفته، 

-. اطالعات مکاني مردم[83]باشد مي VGI9 گستر يا همان

آوري اطالعات مکاني توسط مردم و به گستر در واقع جمع

 .[83]اشد بصورت کامال داوطلبانه مي

-ي بههايي در زمینهامروز برخي محققان پژوهشتا به

هاي مبتني بر محتواي مکاني کاربرساخته در کارگیري روش

ها به د و از اين نوع دادهانمديريت زمین و کاداستر انجام داده

-اند. با اينها استفاده کردههاي مختلفي در اين سیستمروش

حال با توجه به عدم يکپارچگي اين تحقیقات، جايگاه کنوني 

اين موضوع و نیازهاي تحقیقاتي آن نامشخص است. بنابراين در 

ي اطالعات مکاني ریکارگبهاين تحقیق بررسي جامعي در مورد 

و کاداستر  نیزم تيريمدهاي ي سیستمنهیدرزم گسترمردم

بندي مناسبي از اين نوع تحقیقات ارائه تا بتوان دسته شدهانجام

ها نیازهاي تحقیقاتي جديد در اين کرد و با بیان روند کلي آن

شده در اين زمینه را در زمینه را مشخص نمود. تحقیقات انجام

هاي اعتبارسنجي، نقشهي اين تحقیق در يکي از چهاردسته

هاي کاداستر و ساير تحقیقات پوشش و کاربري اراضي، نقشه

 ايم.بندي کردهدسته

شده در اين تحقیق در ادامه به ساختار مطالب بیان

اينصورت است که در بخش دوم توضیحاتي در مورد 

ساخت هاي مديريت زمین و محتواي مکاني کاربرسیستم

بندي مربوط به م، دستهاست. در بخش سوارائه شده

ي استفاده از محتواي مکاني شده در زمینهتحقیقات انجام

-هاي مديريت زمین را بیان کردهکاربرساخته در سیستم

بندي نهايي و نتايج ايم. همچنین در بخش نهايي جمع

 ايم.حاصل از بررسي تحقیقات را ارائه نموده

                                                           
2 User Generate Spatial Content 
3 Volunteered Geographic Information 
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های مدیریت زمین و آشنایی با سیستم -2

 ی مکانی کاربرساختهمحتوا

ترين لوازم بشر براي انجام زمین يکي از ابتدايي

هاي روزمره است که شايد در نگاه اول چندان مهم فعالیت

توان دريافت که در ي تأمل ميباکمآيد. اما به نظر نمي

ي هاي روزمرهصورت نبود زمین مناسب بسیاري از فعالیت

. از طرفي تولید اطالعات مکاني [99] شوديمبشر مختل 

داراي فرايندي طوالني است. اين  هاي رايجکمک روشبه

باشد و تولید ي زياد ميفرايند نیازمند صرف زمان و هزينه

سازد اطالعات مکاني را فقط براي مراکز خاص ممکن مي

هاي موجود، حلبودن راه برزمانبنابراين با توجه به  .[93]

ني منظور تولید اطالعات مکاهاي جديد، بهحليافتن راه

هاي جديد استفاده حلرسد. يکي از اين راهنظر ميالزم به

 باشد.ساخته ميهاي مبتني بر محتواي مکاني کاربراز روش

بنابراين با توجه به اهمیت دو موضوع اصلي در اين 

هاي مديريت زمین و محتواي مکاني تحقیق، يعني سیستم

 کاربرساخته، در اين بخش توضیحاتي در مورد هر کدام

 نمود. ارائه خواهیم

 مدیریت زمین و کاداستر سیستم -2-1

هاي متمرکز بر زمین به ي فعالیتمديريت زمین همه

زيستي و چه از منظر عنوان يک منبع، چه از منظر محیط

تواند شامل دهد. اين موضوع مياقتصادي را پوشش مي

مواردي مانند کشاورزي، استخراج مواد معدني، مديريت 

ي شهرها و هاي فیزيکي توسعهها و برنامهدارائي امالک و

مديريت زمین بر  هايي شهر باشد. سیستممناطق حومه

ي اند تا به استفاده و توسعهمديريت زمین متمرکز شده

ها بر مناسب آن اطمینان حاصل کنند. در واقع اين سیستم

هاي اجتماعي، اقتصادي، فني و قانوني زمین روي چارچوب

 .[99]شوند مي متمرکز

ا در دنیا سیستم مديريت زمین ي کشورهامروزه همه

. [3]کنند مختص به خود را انتخاب و از آن استفاده مي

کمک تعیین چهار تابع حق تصدي به معموالًها اين سیستم

ي زمین و در زمین و توسعهزمین، ارزش زمین، کاربري 

توابع  .[3]شوند موارد محدودي، توابع ديگر تعیین مي

حمايت  ازینشیيک سیستم مديريتي زمین پ مناسب براي

 ثبتي در اقتصاد ملي،م ریاز معامالت زمین است و تأث

اگرچه  حالنيا با .[21]دارد داري و حکومتها قضاوت

اساس هر سیستم مديريت زمین وزمین پايه مديريتتوابع 

ممکن است در  اين توابعاست، اما در عمل، سطح توسعه 

 .[93] هاي مختلف متفاوت باشدسراسر حوزه

ي اول در مرحله توسعهدرحالبسیاري از کشورهاي 

-حقوق زمین فقط تابع حق داشتننگهمحفوظ  منظوربه

. با توجه به اين موضوع کننديمتصدي زمین را ايجاد 

درصد از حقوق زمین  93که کمتر از  شوديمتخمین زده 

. [83] شود داشتهنگهمحفوظ  توسعهدرحالدر کشورهاي 

هاي يافته سیستماما در مقابل، در کشورهاي توسعه

 طوربهحفظ حقوق زمین از ابتدا  منظوربهمديريت زمین 

وجود اين بنابراين با توجه به .[93] اندشده سیتأسکامل 

يابیم که توجه به کمبودها در برخي کشورها، درمي

مديريت زمین و کاداستر امري ضروري است. در حال 

ايجاد يک سیستم  دنبالبهحاضر اکثر کشورهاي دنیا يا 

باشند و يا از وجود آن بهره مناسب براي زمین و امالک مي

-هاي روز دنیا بهاستفاده از علم و فناوري رونيا ازبرند. مي

جويي در ها، افزايش بازدهي و صرفهمنظور کاهش هزينه

 رسد.مي نظربهزمان در اين زمینه منطقي و الزم 

هاي مديريت ستمي سیشده در زمینهتحقیقات انجام

برداري هاي رايج مانند نقشهدهد که روشزمین نشان مي

. [93]کافي نیستند  ازیموردنهاي ثبت داده منظوربهزمیني 

هاي مديريت زمین، اين هاي رايج ايجاد سیستمدر روش

ها عمومًا اطالعاتي در مورد مالکیت و حق تصدي سیستم

کردند. اما پس از مدتي زمین، ثبت، مديريت و توزيع مي

-و مالکیت زمین به توابعي همانند ارزش، کاربري، توسعه

بشر در مورد زمین به  گويي به نیازهاي امروزيمنظور پاسخ

. اين توابع جديد، نیازمند [93]ها اضافه شد اين سیستم

-برآوردهمنظور آوري داده بههاي جديد جمعي روشریکارگبه

 باشند.هاي نوين مديريت زمین مينیازهاي سیستم کردن

آوري منظور جمع، بهشدهانیببنابراين با توجه به موارد 

هاي مديريت زمین و کاداستر و ها براي سیستمداده

هاي همچنین با توجه به اهمیتي که موضوع سیستم

مديريت زمین و امالک در هر کشور داراست، استفاده از 

 منظوربهها در اين سیستم هايفنّاورجديدترين ابزار و 

 رسد.يي در زمان، الزم به نظر ميجوصرفهها و نهکاهش هزي

 ساختهمحتوای مکانی کاربر -2-2

 تعدادي تنها اينترنت جهاني شبکه گیريشکل ابتداي در

ايجااد محتاوا در  باه هاادانشاگاه مؤسساات و از اندک نسبتاً
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 امکان تنها کاربران و [22]نمودند مي مبادرت اينترنت فضاي

داشتند. در  را هاآن از استفاده و موجود به اطالعات دسترسي

 ايان نداشاتند. در تغییر محتوا را ايجاد يا توان واقع کاربران

کااربران،  2وب گرفات. در شاکل 2وب نام به مفهومي مقطع

توانايي ايجاد، ساماندهي و تغییر محتوا و اشتراک اطالعات و 

 .باشندهاي خود با ديگران را دارا ميداشته

فناوري و افزايش ابزارها و امکانات در  با پیشرفت

هاي ارتباطي، تمايل و امکان مشارکت عموم ي شبکهزمینه

هاي مربوط به اطالعات مکاني افزايش در فعالیت مردم

ي جديدي براي تولید . بنابراين شیوه[83]است يافته

 شده از اين روشاطالعات ايجاد گرديد. به اطالعات تولید

امروزه شمار  شود.ميجديد محتواي کاربرتولید گفته 

پردازند به نحو افرادي که بصورت آنالين به تولید محتوا مي

-مي عنوان نمونه. به[9]چشمگیري در حال افزايش است 

اشاره کرد. اما در اين مقاله،  8پدياتوان به سايت ويکي

توجه ما به نوعي از محتواي کاربرتولید معطوف شده که به 

شود و از آن با نام محتواي هاي مکاني منجر ميتولید داده

تواي مکاني، هر نوع شود. محمکاني کاربرساخته ياد مي

محتوايي شامل تصوير، صدا و متن است که داراي بعد 

هايي تواند از طريق روشمکاني باشد. اين نوع محتوا مي

کردن مختصات، اخذ تصاوير با مرجع مانند يادداشت

. يکي [9]کردن تصاوير هوايي تولید گردد و رقمي 2مکاني

هاي محتواي مکاني کاربرساخته که در از زيرمجموعه

شده، هاي مديريت زمین بیشتر مورد استفاده واقعسیستم

هاي مکاني ود. دادهشگستر نامیده مياطالعات مکاني مردم

شده توسط شهرونداني غیرمتخصص، رقمي تهیه و ويرايش

اما متمايل به انتشار دانش مکاني و مشاهدات، بدون هیچ 

گستر ها را اطالعات مکاني مردمدرخواست خاصي از آن

گستر اولین بار ي اطالعات مکاني مردم. واژه[98]نامند مي

. و در [83] شدبرده کاربهاختراع و  Goodchildتوسط 

 صورتبهزماني کوتاه در تمامي جهان گسترش يافت و 

در يک محیط  .[8] قرارگرفت استفاده موردگسترده 

يک  صورتبهداوطلب،  اربرگستر هر کاطالعات مکاني مردم

آوري و براي هاي مکاني را جمعسنجنده عمل کرده و داده

هاي اکثر کاربران محیط .[83]کند ارسال مي 9سرور

-ها خود تولیدالف ساير سامانهگستر، برخاطالعاتي مردم

                                                           
1 https://fa.wikipedia.org/wiki/ 

2 Geotagged photo 
3 Server 

 "کنندهتولید_کنندهمصرف"ي داده نیز بوده و کننده

گستر به سبب داشتن اطالعات مردم .[1]شوند نامیده مي

به روش  دشدهیتولهايي خاص از ساير اطالعات ويژگي

توان ها مياين ويژگي ازجملهشوند که استاندارد متمايز مي

ها، ثبت به خودبهبودي و خودترويجي، تکامل پوياي داده

هاي هاي مختلف افراد و قابلیت تکمیل دادهديدگاه

کمک به معموال. اين اطالعات [93]استاندارد اشاره کرد 

-اي زمینکردن عوارض در تصاوير هوايي و ماهوارهرقمي

هاي مربوط به آوري دادهجمعشده يا به کمک مرجع

نظر، سیستم تعیین موقعیت جهاني در حوالي عوارض مورد

 . [23]شوند توسط داوطلبان تولید مي

گستر در مقايسه با اطالعات مکاني اطالعات مکاني مردم

بلکه حتي در مواقعي تنها منبع  ترارزانتنها استاندارد نه

. اين موضوع [83]باشند مي استفاده قابلاطالعات مکاني 

ي ارزش و اهمیت باالي اين نوع اطالعات است. دهندهنشان

دهد که در تولید شده نشان ميهمچنین تحقیقات انجام

-غیر هرچندهاي مکاني، دقت افراد آشنا به محل، داده

متخصص، باالتر و بهتر از دقت افراد متخصص ولي ناآشنا به 

. بنابراين با توجه به مطالب ذکرشده، استفاده [3]محل است 

گستر از محتواي مکاني کاربرساخته و اطالعات مکاني مردم

اهمگني، ناهمگوني، ابهام و هايي مانند نهنوز با چالش هرچند

-حريم شخصي مواجه هستند اما جهت رفع مشکالت روش

 گیرند. قرار مي استفاده مورد هاي رايج تهیه داده

 در مدیریت زمین  VGIکاربردهای  -3

ي در زمینه شدهيآورجمعپس از بررسي تحقیقات 

بکارگیري محتواي مکاني کاربرساخته در مديريت زمین و 

ي اعتبارسنجي، اين تحقیقات را در چهار دستهکاداستر، 

هاي پوشش و کاربري زمین و ساير هاي کاداستر، نقشهنقشه

هاي پیشنهادي در بنديايم. دستهبندي کردهتحقیقات دسته

. همچنین آمار مربوط به تعداد اندشدهدادهنشان  8شکل

 برحسب 8در نمودار  قرارگرفتهتحقیقاتي که در هر دسته 

-بندي کلي پژوهشه و جدول يک دستهشد مشخصدرصد 

 دهد. شده در اين تحقیق را نشان ميهاي بررسي

از اين  هرکدامحال به بیان توضیحات مربوط به 

ها در اين زمینه شدهانجامها و بیان تحقیقات بنديدسته

رسد که در هر پردازيم. ذکر اين نکته الزم به نظر ميمي

تحقیقات موجود تا زمان نگارش شده تا تمامي دسته سعي

  ي قرار گیرند.موردبررستحقیق 
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 در هر دسته قاتیتعداد تحق سهيمقا -8نمودار

 

های کمک مقایسه با دادهاعتبارسنجی به -3-1

 استاندارد

-هاي مکاني مردماهمیت مبحث اعتبار داده لیدلبه

بخشي از مطالعاتي که در اين زمینه انجام  معموالًگستر، 

يابد. ها اختصاص ميبه مبحث اعتبارسنجي داده دگیريم

 دو مقايسه نتايج حاصل از صورتبهسنجي بیشتر اعتبار

تي که هدف، انجام آن بر عملیا درواقعباشد. داده مي دسته

هاي باشد، بر روي دادهگستر ميهاي مردمروي داده

 تيدرنهاشود و هاي رايج هم انجام مياز روش آمدهدستبه

داده صورت  دودستهاز  آمدهدستبهاي میان نتايج سهمقاي

کند، . بحث مهمي که امکان مقايسه را فراهم ميردیگيم

 درواقعداده است.  دودستهسازي استاندارد يکسان

-داده بايستي يکي شود تا امکان مقايسه دودستهاستاندارد 

باشد. اين موضوع در ها وجود داشتهي نتايج حاصل از آن

هايي که از روش حقیقات اين دسته وجود دارد. دادهاکثر ت

آوري توسط مردم جمع معموالًآيند مي دستبهگستر مردم

ها شوند. بنابراين استاندارد خاصي در اين نوع دادهمي

هاي داده بودنکاملدر مبحث  درواقعشود. رعايت نمي

کنندگان ترسیم گستر عوارضي که توسط مشارکتمردم

ثبات، استحکام و دقت موضوعي داراي  ازنظرشوند، مي

 .[82]باشند کمبود منطقي مي

گستر، براي هاي مردمبنابراين معموال استاندارد داده

هاي رايج، تبديل از روش آمدهدستبههاي با داده مقايسه

داده با همديگر  دسته دوها شده تا به استاندارد آن داده

گردند. پس از استانداردسازي و انجام عملیات  سهيمقا قابل

هاي آوردن نتايج، روشداده و بدست دسته دوروي 

 منظوربه Kappaمختلفي همانند ماتريس تلفیق و شاخص 

گیرد. در زير اين نوع قرار ميمورداستفاده ي نتايج، همقايس

 کنیم.تحقیقات را بررسي مي

ه کشف در کنار هدف اصلي تحقیق ک [22]در مرجع 

-اروپا بوده، نقشه مادر شهرالگوهاي کاربري اراضي در چندين 

-اند. بهشدهرزيابي ا VGIاز روش  آمدهدستبههاي مشارکتي 

اي میان نتايج حاصل از منظور اجراي اين ارزيابي، مقايسه

گستر هاي مردماست. گروه اول، دادهشدهداده انجام  دودسته

OSM
GMESUAستاندارد هاي او گروه دوم، داده 8

هستند.  2

ها داده و نتايج آندسته دوکه امکان مقايسه بین  جهتنيبد

بايستي  OSMاز  آمدهدستبههاي باشد، دادهوجود داشته

سازي سازي شوند. در اين تحقیق منظور از استاندارداستاندارد

 هانیقطعه زمکردن نام کاربري اراضي براي هماهنگ درواقع

ي درجه تينها دراست.  GMESUAو  OSMهاي در داده

گستر از طريق تقسیم مناطقي که هاي مردمکامل بودن داده

                                                           
1 Open street map 
2 Global Monitoring for Environment and Security Urban Atlas 
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کننده تبديل به نقشه شده، بر روي کل توسط مشارکت

-محاسبه مي مادر شهربه نقشه براي هر  ليتبدقابلمناطق 

-هاي مردممنظور تعیین میزان تطابق دادهشود. همچنین به

داده  دودستهمرجع، از ماتريس تلفیقي بین هاي گستر با داده

-ي مطالعاتي استفاده شد. در نهايت با بدستبراي هر منطقه

از ماتريس تلفیق شدت  kappaآوردن شاخص استاندارد 

گستر ي مرجع و مردمتطابق میان دو مجموعه داده

 است.  آمدهدستبه

کلي جداسازي  دفباه [81]همچنین در مرجع 

هاي کمک  دادههاي مختلف، بهمحدوده مکاني کاربري

گستر هاي مکاني مردمگستر، به اعتبارسنجي دادهمردم

ي در اين تحقیق يک پروسه درواقع .استشده پرداخته

 تيدرنهابندي و ، طبقهکردنيکآوري، يکامل شامل جمع

است. شده انجامگستر، هاي مردمسنجي دادهاعتبار

ي براي اين تحقیق به کمک مقايسه شدهانجاماعتبارسنجي 

-ي اول، دادهاست. دستهداده بوده دودستهنتايج حاصل از 

هاي استاندارد و دسته دوم داده !YAHOOگستر هاي مردم

D&G ساختن هستند. در اين تحقیق به جهت ممکن

هاي استاندارد داده حتماً داده بايستي دسته دومقايسه میان 

تبديل شوند. پس از  D&Gهاي گستر به استاندارد دادهمردم

گستر در اين تحقیق هاي مردمبودن دادهبررسي میزان کامل

داده،  دودستهمنظور بررسي میزان انطباق نتايج حاصل از به

داده  دودستهمیان نتايج حاصل از  rmseاز محاسبه 

-گستر بهردمهاي مشده که نتايج مطلوبي براي دادهاستفاده

در کنار  [28]است. در همین راستا در مرجع دست آمده

ي کاربري اراضي با هدف اصلي تحقیق که تولید نقشه

گستر بود، به سنجش اعتبار اين هاي مردماستفاده از داده

-داده دودستهي نتايج حاصل از ها به کمک مقايسهنوع داده

است. براي اين شده پرداختهگستر ي استاندارد و مردم

گستر و از هاي مردمداده عنوانبه OSMهاي تحقیق از داده

 استفادههاي استاندارد داده عنوانبه GMESUAهاي داده

داده، براي  دودستهاست. پس از استانداردسازي شده

داده از ماتريس تلفیق  دودسته ي نتايج حاصل ازمقايسه

گستر هاي مردماست و نتايج مطلوبي براي دادهشده استفاده

هدف اصلي  [83]است. همچنین در مرجع آمده دستبه

و  OSMي خرد جمعهاي مربوط به سازي دادهيکپارچه

 منظوربهسازي است. اين يکپارچه Landsatتصاوير زماني 

کنار باشد. اما در مي نیزم يکاربرو  پوششهاي تولید نقشه

هاي بودن دادههدف اصلي تحقیق، کیفیت و میزان کامل

-. اين بررسي پس از استاندارداستشدهگستر بررسي مردم

ي ماتريس تلفیق کمک تهیهگستر و بههاي مردمسازي داده

است. در اين تحقیق هم نتايج مطلوبي از کیفیت شدهانجام 

است. آمده دستبهگستر هاي مردمبودن دادهو میزان کامل

در کنار هدف اصلي که تهیه  [29]همچنین در مرجع 

گستر ي کاربري زمین به کمک اطالعات مکاني مردمنقشه

-گستر به کمک مقايسههاي مردمه اعتبارسنجي دادهاست، ب

 . است شدهداده پرداخته دودستهي نتايج حاصل از 

ي مربوط به البته ذکر اين نکته ضروري است که دسته

تواند شامل تحقیقاتي باشد که برخي از سنجي مياعتبار

هاي ديگر هم وجود دارند. براي اين منظور ها در دستهآن

هاي کاداستر يا ي نقشها هدف تهیهبکه در تحقیقاتي 

هاي کاربري و پوشش زمین با استفاده از ي نقشهتهیه

، گاهي محقق در اندشدهانجامگستر هاي مکاني مردمداده

گستر نیز هاي مردمسنجي دادهکنار هدف اصلي، به اعتبار

ي نهیدرزمپرداخته است. در نهايت با بررسي تحقیقات 

 کشويم که يگستر، متوجه ميهاي مردماعتبارسنجي داده

کلي براي اين نوع تحقیقات وجود دارد. اين روند در  روند

 شده است. نشان داده 2شکل 

 
 استاندارد هايداده با نتايج هاداده نيا نتايج سهمقاي کمک به گسترمردم هايداده سنجياعتبار قاتیروند تحق -2لشک

هاي ي دادهآوري و تهیهجمع

ي گستر مربوط به منطقهمردم

 مطالعه مورد

 يآوري و تهیهجمع

 استانداردهاي داده

 همان منطقه

 دوهاي تبديل استاندارد داده

 به يک استاندارد معین  دسته

 کامل بودنبررسي میزان 

 گستر ي مردمهاداده

هاي استاندارد و داده دودستهمقايسه میزان مطابقت نتايج حاصل از 

 باشدگستر ميهاي مردممردم گستر که بیانگر اعتبار داده
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 های کاداسترتولید و تکمیل نقشه -3-2

هاي کاداستر بخش مهمي از و تکمیل نقشه تولید

روز بودن اين هاي مديريت زمین است. دقیق و بهسیستم

در معامالت، دعاوي مربوط به امالک و  خصوصبهها، نقشه

. از [21]قضاوت صحیح، از اهمیت بااليي برخوردار است 

 هاي کاداسترهاي رايج تهیه و نگهداري نقشهطرفي روش
در  مثالعنوانبهباشند. مي انکاررقابلیغداراي مشکالتي 

ج تعیین مرز امالک، اگر دعاوي بین مالکان هاي رايروش

بردار امالک مجاور رخ دهد نیازمند حضور مالک و نقشه

اي در محل و استفاده از ابزار مخصوص براي تعیین حرفه

مرز ملک يا نیازمند حضور مالک و تعیین مرز با استفاده از 

 دو هرهاي هوايي هستیم. ي موجود يا عکسهاي پايهنقشه

دنبال خواهند داشت اتالف وقت و هزينه را به شدهذکرمورد 

 رسد.نظر ميهاي جديد الزم به. بنابراين يافتن روش[21]
، استفاده از مورداستفادههمانطور که اشاره شد روش جديد 

. [23]هاي مبتني بر محتواي مکاني کاربرساخته است روش

هاي استفاده البته در حال حاضر واضح است که هنوز مزيت

هاي کاداستر، گستر در سیستممکاني مردماز اطالعات 

. دلیل اين موضوع، [23]کامل، درک نشده است  صورتبه

ي که در اگونهبهگستر است نوظهور بودن اطالعات مردم

اطالعات مکاني  اولین روش تئوري براي معرفي 2388سال 

براي ترکیب با  انعطافلقابپیشنهادي  عنوانبهگستر مردم

استفاده  حالنيا با. [23]هاي کاداستر، معرفي شد سیستم

 توسعهدرحالهاي در کشور خصوصبهاز اين روش جديد، 

بنابراين  .[21]باشد در حال رشد و گسترش مي سرعتبه

ي استفاده از محتواي نهیدرزمبخش مهمي از تحقیقات 

ط به هاي مديريت زمین مربوساخته در سیستممکاني کاربر

منظور تهیه، تکمیل و استفاده از اين روش جديد به

 باشد. هاي کاداستر ميروزرساني نقشهبه
از اطالعات مکاني  [21]در همین راستا در مرجع 

هاي کاداستر براي روزرساني نقشهگستر در تهیه و بهمردم

-شده استفادهاي در مرکز شهر آتن، پايتخت يونان منطقه

-است. براي اين منظور در اين تحقیق از يک برنامه

افزار، است. به کمک اين نرمشده ادهاستفتجاري  8کاربردي

توانند مرز مالکان و صاحبان امالک مي ازجملهافراد عادي 

افزار مذکور وارد کنند. به کمک اين امالک خود را در نرم

                                                           
1 Application 

توان به دو روش مرز را وارد کرد. روش اول افزار مينرم

 عنوانبهتصويري است که  کردنيرقماستفاده از عمل 

شود. اما روش دوم استفاده از درنظر گرفته ميپايه نقشه

حرکت بر روي مرز و ثبت مختصات به کمک سیستم 

 واردکردنباشد. همچنین امکان تعیین موقعیت جهاني مي

اطالعات توصیفي در مورد ملک همانند نام مالک، قیمت 

زمین، مساحت زمین و همچنین امکان بارگزاري تصاوير 

دارد. متخصصین به کمک اين افزار مذکور وجود در نرم

اطالعات و تصاوير به بهبود اطالعات واردشده توسط 

محقق نتايج حاصل از اين  تيدرنهاپردازند. داوطلبان مي

دو فاکتور مهم  که چراکننده خوانده تحقیق را بسیار دلگرم

هاي کاداستر، با استفاده از ي نقشههزينه و زمان در تهیه

ي ديگر تحقیقات در ازجمله. استاين روش کاهش يافته

اين زمینه که مشابه با تحقیق قبل به تولید يا تکمیل 

گستر هاي کاداستر به کمک اطالعات مکاني مردمنقشه

اشاره کرد.  [2]و  [8]توان به مراجع اند ميپرداخته

گستردگي روش در اين نوع تحقیقات وجود ندارد و 

شده به روش توضیح دادهتحقیقات ديگر در اين زمینه نیز 

اند و بنابراين هاي کاداستر پرداختهبه تولید و تکمیل نقشه

 است.ها صرفنظر شدهاز توضیحات در مورد روش آن

 و کاربری اراضی پوشش زمین -3-3

ي چیزي اسات کاه از ساطح کنندهانیبپوشش زمین، 

شاود، اماا کااربري زماین زمین در يک منطقه دياده ماي

کااربرد  کننادهانیبشود و است که از زمین مياي استفاده

زمین است. پوشش زمین و کاربري زمین با ماهیتي مجازا 

از همديگر داراي نمايشي مشابه هم هستند اما اين موضوع 

هاااي هااا برجسااته نیساات. البتااه روشدر برخااي پااژوهش

 ازمشاابه يکاديگر اسات،  بااًيتقرتولیدي هر دو نوع نقشاه 

یقات، اين دو نوع نقشه با همديگر ماورد در اکثر تحق رونيا

هاي پوشاش و کااربري زماین گیرند. نقشهبررسي قرار مي

واساااس بساایاري از بااراي طیااف وساایعي از کاااربران پايااه

، [2]استفاده از زمین  منظوربهريزي کاربردها همانند برنامه

تشااخیص تنااوع زيسااتي، پااايش  [88]تخمااین جمعیاات 

محیطي، مديريت مناابع طبیعاي، تغییارات اقلایم و غیاره 

هاا در ي اين نقشاهکمک تهیههمچنین به .[81]باشند مي

بیني کاربري و اي پیشهتوان به نقشههاي مختلف ميزمان

در بحاث ماديريت  رونياازا .[1] افتيدستپوشش اراضي 

ها از اهمیت فراواني برخوردار هساتند. زمین اين نوع نقشه
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ها بیان شد دقات در با توجه به کاربردهايي که از اين نقشه

. در [28]ها از اهمیت فراواني برخوردار است اين نوع نقشه

 ماوردنظربندي وابساته باه کااربرد ها دقت طبقهاين نقشه

ساه ياا چهاار  ماثالًباشد و از تعداد کالس کم، متفاوت مي

تواناد متغیار باشاد نوع کاربري، تا تعداد کاالس زيااد ماي

ها اغلب از هاي سنتي تولید اين نقشه. از طرفي روش[83]

يا تصاوير هاوايي و  8دورازبندي تصاوير سنجشطريق طبقه

. دقات [82]باشاند اتوماتیک ميتوماتیک يا نیمها به روش

 دقت بهآيند وابسته مي دستبههايي که از اين روش نقشه

. بنااابراين [3]باشااد مااي ازدورساانجشو کیفیاات تصاااوير 

هاي دقیق پوشش و کاربري زمین که باا دسترسي به نقشه

-مااهواره شوند نیازمند تصاوير هوايي واين روش تولید مي

. اياان موضااوع [23]باشااد تفکیااک باااال مااي باقاادرتاي 

 چارادارد.  دنباالبهها دقت را براي اين نقشهمحدوديت در 

بااال نیازمناد  تیافیک بااتولید يا دسترسي به تصااوير  که

باشد. بنابراين يافتن روشاي ي زياد ميصرف زمان و هزينه

تار باه ي کوتااهدرزمااناي کمتر و جديد که بتوان با هزينه

هاي کاربري و پوشش زمین با دقتي باال دسات پیادا نقشه

اهمیت فراواني برخوردار است. پس هدف تحقیقاات  کرد از

در اين زمینه، معرفي روشي جديد است تا بدون استفاده از 

هاااي رايااج و بااا اسااتفاده از دور و روشازتصاااوير ساانجش

گساتر، باه تعیاین کااربري اراضاي و اطالعات مکاني مردم

 از. [28]هاا بپاردازيم پوشش اراضي و تهیه اين نوع نقشاه

ي   ناهیدرزمدر اين بخش به بیان اين نوع تحقیقاات  رونيا

 پردازيم.گستر مياطالعات مردم

ي مکاني براي هر کاربري به محدوده [81]در مرجع 

هدف  درواقع است.شده نییتعگستر هاي مردمکمک داده

بندي بر است. اين تقسیم موردنظري بندي منطقهتقسیم

ي در نظر گرفته شده براي هر کاربري است. اساس محدوده

گستر مربوط به هاي مردممحقق براي اين منظور داده

آورده است. در بدست  !Yahooکاربري اراضي را از طريق

هاي دادهاين تحقیق براي تعیین محدوده مکاني هر کاربري، 

. خروجي اين اندشدهدادهقرار  MLE2 گستر در مدلمردم

-هاي اراضي مختلف ميمدل تعیین محدوده براي کاربري

تر از اطالعات به نحوي متفاوت [83]باشد. همچنین مرجع 

-و کاربري  هاي پوششي نقشهگستر در تهیهمکاني مردم

                                                           
1 Remote Sensing 

 2 Maximum Likelihood Estimation  

است. تا به امروز بیشتر تحقیقات در زمین استفاده کرده

هاي ها از روش الگوريتمن نوع نقشهي ايي تهیهزمینه

استخراج کاربري يا پوشش اراضي از  منظوربهشده نظارت

هاي شده به دادهاند. روش نظارتتصاوير استفاده کرده

به  شدههیتههاي آموزشي نیازمند است. بنابراين دقت نقشه

اين روش به دو موضوع اصلي وابسته است. موضوع اول 

هاي و ديگري کیفیت و دقت دادهکیفیت و دقت تصاوير 

. از طرفي مشکالت استفاده از تصاوير [3]آموزشي است 

خصوص ، بهنیزم يکاربرو  هاي پوششي نقشهبراي تهیه

مشکل پوشش ابر برخي مناطق، موجب کاهش دقت و 

شود. آمده از تصاوير ميدستهاي آموزشي بهکیفیت داده

برداري هاي آموزشي به روش نقشهادههمچنین تولید اين د

شود. اما هاي زياد ميزمیني موجب اتالف وقت و هزينه

هاي آموزشي تولید داده منظوربهروشي جديد،  عنوانبه

. [83] استشده شنهادیپگستر هاي مردماستفاده از داده

ها، ديگر نیازمند انجام همچنین با استفاده از اين نوع داده

در  تيدرنهاباشیم. وي تصاوير نميپردازشي رپیش اتیعمل

گستر آموزش مدل هاي مردماين تحقیق به کمک داده

-به کاربري موردمطالعهي تقسیم منطقه منظوربه موردنظر

 است.  گرفتهانجامهاي مختلف، 

هاي فاده از دادههم با است [28]همچنین در مرجع 

هاي کاربري زمین اقدام شده ي نقشهگستر به تهیهمردم

-است. در اين تحقیق همانند تحقیق قبل در اصل از داده

هاي آموزشي براي داده عنوانبهگستر هاي مردم

است. همچنین از روش شده استفادهاي تصاويرماهواره

MLC  يا همانMaximum Likelihood Estimation ي برا

است شده استفادههاي مختلف بندي زمین به کاربريطبقه

-هاي کاربري زمین را با استفاده از دادهنقشه تينها درو 

 آورده است.گستر به دست هاي مردم

گستر در رابطه با موضوع استفاده از اطالعات مردم

هاي پوشش زمین و کاربري اراضي ي نقشهنهیدرزم

که همگي مشابه آنچه که در  هشد انجامتحقیقات متنوعي 

گستر استفاده شد از اطالعات مردمتحقیقات گذشته بیان

، [28] ،[22]توان به مراجع اند. از اين دسته ميکرده

ها به نحوي از آن هرکداماشاره کرد که  [23]و  [82]

هاي ي نقشهگستر در تهیهعات مکاني مردممشابه، از اطال

 اند.پوشش و کاربري زمین استفاده کرده

توان عنوان در نهايت با توجه به بررسي تحقیقات، مي

ي گستر در تهیهنمود که استفاده از اطالعات مکاني مردم
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به دو  1هاي کاربري و پوشش زمین مطابق شکل نقشه

قیم از اين نوع ي مستصورت است. حالت اول استفاده

ها است. در اين حالت پس از ي نقشهها براي تهیهداده

 مورداستفادههاي ها را در الگوريتمها، آنآوري دادهجمع

را به  موردمطالعهي بندي قرار داده و منطقهبراي طبقه

کنیم. اما حالت دوم، هاي مختلف تقسیم ميکاربري

ي رمستقیم در تهیهغی صورتبهها استفاده از اين نوع داده

بندي با باشد. در اين حالت، طبقهها مياين نوع نقشه

استفاده از همان روش رايج، يعني استفاده از تصاوير هوايي 

شود، اما براي آموزش الگوريتم يا اي انجام مييا ماهواره

 شود.گستر استفاده ميهاي مردممدل، از داده

 
 هاي کاربري و پوشش اراضيي نقشهگستر در تهیههاي مردمهاي مختلف استفاده از دادهي حالتبندمیتقس -1شکل

 

 سایر تحقیقات -3-4

ي محتواي ریکارگبهي نهیدرزمشده اکثر تحقیقات يافته

 کاربرساخته در مديريت زمین به نحوي در سه دستهمکاني 

گیرند. اما در اين زمینه برخي تحقیقات قبل قرار مي

-از اين سه دسته قرار نمي کي، در هیچشدهانجامتحقیقات 

وسیع و گسترده  قدرآنگیرند. همچنین اين تحقیقات 

شود. ها اختصاص دادهاي جداگانه براي آننیستند تا دسته

تکمیل  منظوربهعداد اين تحقیقات محدود است اما ت هرچند

رسد. اولین تحقیق در ها الزم به نظر ميمطالعات، بیان آن

ها و است که به تعیین چارچوب [93]اين زمینه مرجع 

در مديريت  VGIي ریکارگبه منظوربههايي بنديدسته

-زمین پرداخته است. در اين تحقیق اطالعات مکاني مردم

آوري داده براي جمع و سريع هزينهروشي کم عنوانبهگستر 

است. همچنین در شده عنوانهاي مديريت زمین در سیستم

هاي مشارکتي، ي استفاده از نقشهبه بیان نحوه [21]جع مر

استفاده  هايي که در صورتمزايا، معايب و همچنین چالش

-شده پرداختهها مواجه خواهیم بود ها با آناز اين نوع نقشه

بیشتر حالت تئوري داشته و  درواقعاست. اين دو تحقیق 

گستر ي عملي از اطالعات مردمي استفادهوارد حوزه

نیز به  [89]اند. در مرجع ي مديريت زمین نشدهنهیدرزم

گستر در عدالت بررسي استفاده از اطالعات مکاني مردم

 [92]است. همچنین مرجع محیطي در شهر پرداخته شده

ها براي ي اين نوع دادهریکارگبههاي روش نیز به بررسي

هاي مديريت زمین در کشور کنیا و بحث راجع به سیستم

آخرين تحقیق در اين دسته  عنوانبهپرداخته است.  آن

در  PPGIS8و VGIبررسي استفاده از نیز به  [83]مرجع 

مديرت زمین پرداخته و با انجام پروژه اجرايي با استفاده از 

ها پرداخته و اين دو روش به بررسي نتايج حاصل از آن

 نتايج مطلوبي از هر دو روش به دست آورده است.

 بندی و پیشنهاداتجمع -4

کاربرساخته در اين مقاله، انواع استفاده از محتواي مکاني 

در مديريت زمین و کاداستر مورد بررسي قرار گرفت. اين نوع 

هاي ي نقشهي اعتبارسنجي، تهیهتحقیقات در چهاردسته

هاي کاداستري و ساير موارد کاربري و پوشش زمین، نقشه

بندي شده و با بررسي تحقیقات هر دسته، ضمن دسته

هاي همشخص نمودن نتايج تحقیقات در هر دسته، زمین

 نیازمند تحقیقات بیشتر، مشخص گرديد.

                                                           
1 Public Participation Geographic Information System 

هاي هاي استفاده از دادهانواع روش

هاي ي نقشهگستر در تهیهمردم

گستر براي آموزش مدل در واقع هاي مردمروش غیرمستقیم: استفاده از داده -2 کاربري و پوشش اراضي

 گسترهاي مردمبا استفاده از داده شدهدادهبندي به کمک تصاوير و مدل آموزش طبقه

 

-هاي طبقهها و مدلر در الگوريتمگستهاي مردمروش مستقیم: قرار دادن داده -8

 بندي

 اول حالت

 دوم حالت

60



 

 

توان گفت که بندي اين تحقیقات، ميبا بررسي و جمع

در هر چهار دسته هنوز کافي  شدهانجامهر چند مطالعات 

نبوده و به توجه بیشتري نیاز دارند با اين حال برخي 

کاداستر با استفاده از  هايي نقشهمانند تهیه هانهیزم

هاي مبتني بر محتواي مکاني کاربرساخته و روش

هايي امالک، حوزه دوفروشيخرها در ي اين روشریکارگبه

ها در تحقیقات مشاهده هستند که کمترين توجه به آن

ي ها و ارائهشود. بنابراين پرداختن به اين حوزهمي

بر محتواي  هاي مبتنيراهکارهايي براي استفاده از روش

ها کمک شاياني به تکامل مکاني کاربرساخته در اين زمینه

تحقیقات در اين زمینه خواهد کرد. به عنوان نمونه ترکیت 

هاي مبتني بر محتواي مکاني کاربرساخته با واقعیت روش

تواند مجازي به منظور کمک به خدمات فروش امالک مي

پیشنهادي مناسب جهت تلفیق محتواي مکاني 

 هاي خدمات امالک باشد. ربرساخته با سیستمکا

هاي تحقیقاتي نیازمند توجه، مربوط به از ديگر زمینه

هاي کاداستري در مناطق روستايي است. روش تولید نقشه

رايج براي تعیین مرز امالک توسط داوطلبان در مناطق 

نمودن تصاوير هوايي است. اما با شهري استفاده از رقمي

بودن محل دقیق مرز میان امالک در توجه به مشخص ن

مناطق روستايي يا مناطق غیرشهري اين روش عمال 

هاي موجود، حلغیرممکن است. از طرفي يکي از راه

حرکت داوطلب روي مرز امالک و ارسال موقعیت با 

استفاده از سیستم تعیین موقعیت جهاني عنوان شده که 

اراست. تري از روش قبل ددقت مکاني به مراتب پايین

بنابراين يافتن روشي جهت افزايش دقت تعیین مرز در 

تواند از ديگر مناطق غیرشهري توسط داوطلبان نیز مي

 هاي تحقیقاتي باشد که نیازمند توجه است.زمینه
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